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OBJECTIUS GENERALS DEL PROGRAMA
(EN)RAONEM EN PARELLA

(En)Raonem en parella és un programa educatiu de resolució col·laborativa de problemes
matemàtics que reuneix un conjunt de materials que promou la millora de la competència en resolució
col·laborativa de problemes matemàtics a través de la tutoria entre iguals: en el centre educatiu, entre
l’alumnat; i a casa, entre l’alumne i algun familiar. En aquest cas, aquests materials van adreçats al
cicle superior de primària i al primer cicle de secundària, és a dir, a l’alumnat d’entre 10 i 14 anys. Així
mateix, aquest conjunt de materials que es presenten, mitjançant l’adaptació als propis interessos
d’aprenentatge de cada grup d’alumnat i al context on es treballen, han de permetre que el professorat
dels centres escolars (ja siguin escoles o instituts) pugui, de manera autònoma o mitjançant un
assessorament específic, generar actuacions innovadores que possibilitin els següents objectius.
MILLORAR LA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA I, ESPECIALMENT, LA RELACIONADA AMB LA RESOLUCIÓ DE
PROBLEMES MATEMÀTICS PER PART DE L’ALUMNAT

El treball sistemàtic de les estratègies utilitzades per a la resolució de problemes pot facilitar als
alumnes el repte –destacat en els darrers informes PISA, per tal que tot l’alumnat assoleixi destreses
essencials per a la vida– de disposar d’un nivell suficient de capacitat matemàtica que els permeti
utilitzar-la amb agilitat i seguretat en la resolució de situacions quotidianes habituals i, per descomptat,
poder desenvolupar estratègies per seguir aprenent.
FOMENTAR LA CAPACITAT DE COOPERACIÓ ENTRE L’ALUMNAT
Més enllà de cooperar per aprendre, la cooperació és en si mateixa una competència valuosa,
perquè desenvolupa habilitats socials i actituds bàsiques per a la vida democràtica i constitueix una
habilitat clau en la societat del coneixement. Es tracta d’aprendre a reconèixer i valorar els avantatges
de la col·laboració enfront de la resolució individual: la divisió efectiva de la tasca, la incorporació de
diferents fonts de coneixement, les diferents perspectives i experiències i, també, l’increment de la
creativitat i la qualitat de les solucions estimulades per la conjunció de les idees pròpies i les de les
altres persones.
DESENVOLUPAR DIDÀCTIQUES D’ORIENTACIÓ CLARAMENT INCLUSIVA PER A L’ENSENYAMENT DE LA MATEMÀTICA
L’aprenentatge entre iguals i, concretament, la tutoria entre iguals permet considerar la diversitat
com un valor positiu, com una oportunitat d’aprenentatge: és gràcies a la diferència –en aquest cas,
entre tutor i tutorat– que es pot aprendre. D’aquesta manera, la tutoria entre iguals i el suport familiar
poden ser un molt bon complement de les actuacions d’ensenyament i aprenentatge de les
competències matemàtiques que es desenvolupen a les aules de manera habitual, tal com s’ha
demostrat a l’àrea de comprensió lectora (Duran et al., 2011), ja que facilita espais d’ajuda
personalitzada amb alts nivells d’interacció oral.
CREAR XARXES COL·LABORATIVES DE TREBALL I D’APRENENTATGE ENTRE IGUALS AMB EL PROFESSORAT DELS
DIFERENTS CENTRES QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA

L’estructura de formació que es planteja per al desenvolupament i implementació en els centres
educatius promou la participació d’una parella de professors de cada centre que es donen suport
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mútuament en les decisions i actuacions per al desenvolupament del programa en el centre i que
aprenen conjuntament amb altres parelles de professorat d’altres centres els aspectes teòrics i pràctics
del programa.
POTENCIAR LA IMPLICACIÓ FAMILIAR EN LES TASQUES ESCOLARS
Es pretén que els centres escolars enriqueixin el ventall d’oportunitats de participació familiar en el
centre, oferint la possibilitat que les famílies, després d’una breu formació, puguin fer de tutors de
resolució de problemes dels seus fills des de la llar.
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DESCRIPCIÓ D’(EN)RAONEM EN PARELLA
En aquest apartat es descriuen detalladament les actuacions necessàries per desenvolupar el
programa (En)Raonem en parella a les aules. Tot i que es fa una descripció detallada de cadascun
dels aspectes essencials per a l’èxit del programa, s’ha de tenir en compte, com a element fonamental,
l’actuació estratègica del professorat. Per tant, no n’hi ha prou a seguir exactament les actuacions tal
com s’indiquen a continuació, sinó que cada parella de professors implicada en el seu desenvolupament haurà de fer els ajustaments necessaris segons el context real del seu alumnat i del seu centre.
Per això, s’hauran de considerar i adaptar les decisions tenint en compte aspectes com l’edat i les
competències matemàtiques en resolució de problemes que tingui cada grup d’alumnes. També
s’haurà de tenir en compte si els alumnes estan habituats o no a fer treball cooperatiu a les aules i,
especialment, el coneixement que tenen sobre la tutoria entre iguals.
Si bé aquestes consideracions semblen evidents, atès que ja es donen per suposades en qualsevol pràctica educativa d’aula, s’ha de fer èmfasi en la seva importància per potenciar al màxim la seva
eficàcia en la consecució dels objectius de millora proposats, referents a la competència col·laborativa
en resolució de problemes matemàtics quotidians. A més, també caldrà tenir present que bona part de
l’èxit del programa prové de la tenacitat i del compromís que demostrin els seus principals protagonistes. Tant el professorat com l’alumnat, juntament amb les famílies i, en conjunt la resposta de la comunitat educativa davant la proposta de treball, tindran molt de pes en els resultats que s’obtinguin.
En aquest sentit, és primordial que es consideri el programa (En)Raonem en parella com una bona
oportunitat per poder viure la diversitat de manera positiva. Gràcies a la realitat de la diversitat de
l’alumnat –cada individu té diferent nivell de competència en la resolució col·laborativa de problemes–,
tindran l’oportunitat d’aprendre els uns dels altres a través de la tutoria entre iguals. Així, aquesta diversitat deixa de ser un problema difícil de gestionar a l’aula i, mitjançant la tutoria entre iguals, es converteix en una oportunitat per a l’aprenentatge i la millora de la pràctica educativa.
També serà important que l’alumnat vegi que tenir l’oportunitat de ser tutors i de posar-se a la pell
del professorat és una experiència altament interessant per al propi aprenentatge. Així mateix, l’alumnat
tutorat haurà de valorar com a especial l’oportunitat de poder tenir algú amb un nivell lleugerament superior a la seva pròpia capacitat de resolució de problemes que l’estigui ajudant de manera personalitzada
–un autèntic luxe en el context escolar– i que el pugui guiar en el seu propi procés d’aprenentatge i millora.
A més, des del programa es proposa el repte d’obtenir la participació familiar. És evident que arribar a les famílies perquè puguin treure més profit del programa es converteix en un repte que val la
pena liderar. D’aquesta manera, es podrà ajudar les famílies a crear espais familiars que permetin un
doble avantatge. Per una banda, els donarà l’oportunitat d’oferir suport directe a l’aprenentatge escolar
dels seus fills i, per altra, tindran l’oportunitat d’establir una relació de confiança en l’àmbit acadèmic i,
al seu torn, quotidià. Cal animar les famílies, sobretot a aquelles que més necessiten el programa i que
vegin que, amb el suport del centre i del material que se’ls proporciona, poden exercir de tutors dels
seus fills, donant-los suport educatiu i construint espais de comunicació familiar.

1. CREACIÓ DE LES PARELLES
Generalment, serà el professorat l’encarregat de crear les parelles. El procés per fer-ho requereix
que s’ajusti del tot al centre i a les seves particularitats, així com a l’alumnat que participa en el pro37

grama. Tanmateix, s’assenyalen algunes orientacions que s’han de tenir en compte en aquest procés
per fer-lo més àgil i senzill alhora.
Si s’opta per un format de tutoria entre iguals amb alumnes de diferents edats o cursos (cross age
tutoring), no es pot oblidar que els estudis revisats aconsellen que la diferència de coneixements o de
competència entre tutor i tutorat no sigui gaire distant, ja que es podria donar el cas que, en aquestes
condicions, l’alumne tutor s’avorrís pel poc repte que li proporcionaria la gran diferència de competència amb el seu tutorat. Per altra banda, seguint amb la revisió de la literatura científica, es considera
més important la diferència d’habilitats que no la diferència d’edat o de gènere. En aquest sentit, la
nostra experiència prèvia en programes similars ens indica que, si s’opta per fer parelles amb alumnat
de diferent curs, la diferència no ha de superar els dos cursos. Així, es garanteix que hi pugui haver
espai d’aprenentatge per als tutors, ja que els reptes –en forma de preguntes, dubtes o qüestions– que
pugui plantejar el tutorat són assequibles, però requereixen una certa elaboració de les respostes per
part dels tutors.
L’emparellament es pot determinar en funció de les qualificacions en la resolució de problemes de
l’àrea de matemàtiques o mitjançant una prova específica d’aquesta competència matemàtica. Una
manera relativament senzilla de realitzar aquesta tasca per part del professorat és ordenar l’alumnat en
llistats segons el seu major o menor nivell de competència, que sabran gràcies als resultats obtinguts.
Atès que seria adient aconseguir que la “distància de coneixement” entre tutor i tutorat en totes les
parelles fos similar, l’alumne amb millor qualificació del grup de major edat s’emparellarà amb el seu
homònim del grup d’alumnat de menor edat. És a dir, el tutor amb millor qualificació (per una o altra
via), quedarà emparellat amb el tutorat amb millor qualificació i, així, successivament. Naturalment,
aquestes indicacions han d’ajustar-se a les condicions específiques i quedar sempre supeditades a la
decisió del professorat, i es poden tenir en compte altres particularitats, com pot ser la compatibilitat de
caràcters entre els dos membres de la parella. Si el professorat ja sap que l’agrupament suggerit emparella dos alumnes amb algunes dificultats en habilitats socials, serà millor fer un petit canvi i intercanviar la parella amb l’alumne següent de la llista.
Si s’opta per la tutoria entre iguals fixa amb alumnat d’un mateix curs (same age tutoring), seguirem
les mateixes orientacions. S’ordenarà l’alumnat segons la competència matemàtica en la resolució de
problemes dins del grup classe (o entre els diferents grups, si es tracta d’un nivell amb més d’una línia)
i es partirà la llista en dues meitats. Per emparellar l’alumnat, es relacionarà el primer alumne de la primera llista (els que tenen major competència, és a dir, els tutors) amb el primer alumne de la segona (els tutorats). D’aquesta manera, el tutor més competent de la primera part de la llista queda emparellat amb el
tutorat més competent de la segona part de la llista i, així, fins a finalitzar, quedant emparellats el tutor
amb la menor competència amb el tutorat de menor competència (veure gràfica 1). Així, es pot aconseguir que la distància de competència entre tutors i tutorats de totes les parelles sigui més o menys similar.
En el cas de les parelles de la mateixa edat, encara hi ha una altra opció de treball de la tutoria entre iguals: la possibilitat de treballar amb el rol recíproc, on tutor i tutorat alternen els rols en cada sessió, setmanalment o en arribar a l’equador del desenvolupament del programa a l’aula, per exemple.
En el cas de la tutoria recíproca, s’aconsella agrupar l’alumnat amb una competència similar. Seguint
l’exemple de la llista ordenada d’alumnat de major a menor competència, aparellaríem el primer alumne amb el segon, el tercer amb el quart, i així successivament, tal com es pot observar a la gràfica 1 de
la pàgina següent.
Abans de finalitzar aquest apartat, convé ressaltar que, tant si treballem amb alumnat de la mateixa edat com si ho fem amb alumnat de diferent edat, podem plantejar-nos si hem de realitzar algun
canvi en la composició de les parelles o si les mantenim invariables durant el seu desenvolupament.
Ens referim a si farem un canvi general, no a casos particulars que, per la raó que sigui, així ho requereixin. Tot i així, hem de recordar que, perquè la tutoria entre iguals tingui èxit, els alumnes han de tenir
prou temps per aprendre a desenvolupar el seu rol, sempre ajustant-se a les característiques de les
seves respectives parelles. Per aquest motiu, aconsellem molta prudència a l’hora de decidir fer canvis
de parella i, ben al contrari, donar temps suficient perquè l’alumnat aprengui a treballar amb el seu
company. Si es pren la decisió de fer-los, el nostre suggeriment és que es facin tan sols una vegada i
que s’aprofiti l’ocasió perquè tant tutors com tutorats passin un informe als seus nous companys sobre
les habilitats del tutor i sobre el progrés d’aprenentatge dels tutorats.
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Gràfica 1. Distribució d’alumnat en la creació de les parelles.

Pel que fa a la formació de parelles en el context familiar, atès que és de caràcter voluntari, volem
fer un parell de suggeriments. En primer lloc, aconsellem que el centre educatiu faci un esforç creatiu
per donar a conèixer el programa i els seus avantatges al conjunt de famílies, especialment a aquelles
que en puguin obtenir uns majors beneficis. Lògicament, aquestes no seran les famílies que ja estimulen
els seus fills amb propostes culturals i educatives i que, d’entrada, poden ser les que es mostrin més
receptives al programa. S’hauria d’arribar a aquelles famílies que necessiten suport per establir espais
de diàleg educatiu i que, algunes vegades, han manifestat al professorat les seves dificultats per fer-ho.
En aquest sentit, caldrà estar atent per trobar les maneres més adients per donar a conèixer el programa a les famílies. Val la pena que ens preguntem sobre l’ús de cartes (ja sigui a mitjançant correu
electrònic o mitjançant el mateix alumnat), d’invitacions personals (orals), d’anuncis a l’escola (rètols),
d’articles a la revista escolar o a la premsa local, o altres que semblin més adients. També ens podem
plantejar la necessitat d’animar el mateix alumnat perquè inviti les seves famílies a participar-hi, o bé
els treballadors socials del municipi perquè visitin les famílies a les quals no arriba la informació per la
via ordinària. Quan el centre ja hagi posat en pràctica el programa, es podrà demanar la col·laboració
de les famílies que hi van participar el curs anterior per tal que animin les noves a col·laborar-hi.
Creiem que mostrar que els alumnes del centre realitzen el paper de tutors pot animar les famílies
menys predisposades a sentir-se capaces d’actuar com a tutores de resolució de problemes quotidians.
És evident que, per animar aquestes famílies a participar en el programa, caldrà establir formes inicials
de suport i acompanyament. Una bona decisió seria nomenar “animadora del programa” una persona
del centre amb la qual es pugui establir un bon nivell de comunicació i de proximitat amb les famílies i que
pugui atendre els dubtes i preguntes que sorgeixen al posar en pràctica el programa en l’àmbit familiar.
Finalment, s’ha de tenir una àmplia perspectiva pel que fa a la tutoria familiar. Els tutors familiars
poden ser mares o pares, avis o àvies, germans o germanes més grans, així com també altres familiars
(oncles, cosins...) i també personal de suport familiar si cap altre membre de la família no està disponible.

2. FORMACIÓ INICIAL D’ALUMNAT I FAMÍLIES
La investigació sobre tutoria entre iguals demostra que, com més estructurada sigui la interacció
entre tutor i tutorat, com més precís sigui el guió que regula el paper de cada membre de la parella,
millors seran els resultats (Cohen, Kulik i Kulic, 1982; Topping i Ehly, 1998). Per aquest motiu,
(En)Raonem en parella opta per un marc de relacions entre tutor i tutorat altament estructurat que assegura que, en tot moment, ambdós membres de la parella sàpiguen què han de fer. Aquesta estructu39

1. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA (EN)RAONEM EN PARELLA
Benvolguts alumnes,
Volem presentar-vos el treball que us proposem desenvolupar durant les pròximes setmanes per
millorar la resolució de problemes quotidians. Hi ha qui diu que la vida és una seqüència de problemes
i que la felicitat depèn de saber resoldre’ls. Així, en el programa (En)Raonem en parella aprendrem a
enfrontar-nos a problemes que se’ns presenten en el dia a dia i als quals hem d’aprendre a donar respostes reflexionades i ben argumentades per prendre les millors decisions en cada situació. En aquest
projecte que iniciem junts, també demanarem la implicació de les vostres famílies per tal que us acompanyin en l’aprenentatge.
La vostra col·laboració i participació és molt important. Depèn de vosaltres mateixos que pugueu
aprendre a resoldre el tipus de problemes que es plantegen en el programa i ser capaços de resoldre
situacions problemàtiques futures. Així, la millor manera de realitzar correctament aquest aprenentatge
serà comparar les vostres idees amb les d’algun altre company/a a l’hora d’estudiar les possibles respostes sobre un problema i decidir quina és la millor segons el vostre punt de vista. Per tant, es tracta
d’una proposta per desenvolupar-la en parella, a mode de petits equips de treball l’objectiu prioritari
dels quals és procurar el màxim aprenentatge en resolució de problemes dels dos membres que la
conformen, que hauran d’adquirir estratègies i aprendre a utilitzar les eines més escaients.
Com ho farem? Ja sabeu que, sortosament, cada un de vosaltres és diferent als seus companys i
companyes de classe, tant pel que fa a la seva manera de ser i de pensar com a la seva manera de
treballar i aprendre. L’objectiu del programa és utilitzar aquestes diferències entre les persones per
poder-nos ajudar els uns als altres.
Per aconseguir-ho, haureu de seguir atentament les instruccions que us donaran els vostres mestres o professors. Després d’una formació inicial, treballareu en parelles, en cada una de les quals hi
haurà una persona que faci de tutora i una altra que faci de tutorada. Ambdós rols són igual
d’importants, perquè depenen l’un de l’altre: les persones tutores aprendran moltes coses, perquè per
poder ensenyar alguna cosa a algú s’ha de saber molt bé; mentre que les persones que facin de tutorades també podran aprendre, ja que sempre tindran algú al costat que podrà guiar-les i ajudar-les
durant el procés de resolució de problemes.
A més, animarem els vostres pares i mares perquè us ajudin a casa fent una feina similar i, així,
aconseguireu aprendre molt més. També us demanarem que vosaltres els animeu a participar en la
proposta de treball que els suggeriran els vostres mestres i professors. De ben segur que serà una
bona manera de compartir bons moments amb ells i d’aprendre junts.
Us animem, així, a treballar amb il·lusió i aconseguir que la vostra parella –tant si fa de tutora com
de tutorada– aprengui tant com sigui possible. No oblideu mai que l’èxit depèn de cada un de vosaltres.
Endavant i molts ànims! Segur que amb la vostra predisposició i constància en el treball obtindreu
uns resultats immillorables!
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4. GUIES PER A (EN)RAONAR EN PARELLA
1. PAUTA D’INTERACCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS

ABANS DE COMENÇAR... DE QUÈ VA AQUEST PROBLEMA?
TUTOR: Plantejo preguntes sobre les pistes
que hi ha en el problema (dibuixos, fotografies,
títols, esquemes...) abans de llegir-lo.
TUTORAT: Responc les preguntes.
TOTS DOS: Junts, comentem les respostes i parlem sobre la situació que haurem de resoldre.
QUÈ ENS DIU EL PROBLEMA?
TUTORAT: Escolto i, quan el tutor acaba de
TUTOR: Llegeixo l’enunciat i vaig comprovant
que el tutorat l’entén (fent preguntes, donant
llegir, explico la situació amb les meves paraupistes,...).
les.
DADES
TUTORAT: Faig l’esquema/dibuix, ordeno les
dades per visualitzar tota la informació que
tenim de manera clara i ordenada, i faig hipòtesis sobre les possibles solucions.
TUTOR: Ajudo el tutorat donant-li pistes i fent-li
preguntes. L’animo.
PLANIFICACIÓ
TUTORAT: Explico com resoldria el problema i
argumento les meves raons.
TUTOR: Explico com resoldria el problema i
argumento les meves raons.
TOTS DOS: Discutim les opcions de resolució i decidim quina ens sembla més adequada.
TUTOR: Guio –no dicto– el procés de resolu- TUTORAT: Escric els passos que hem de reació tal com l’hem acordat.
litzar per a la resolució.
RESOLUCIÓ
TUTORAT: Indico les tasques que hem de fer
segons hem acordat prèviament.
TUTOR: realitzo les tasques (càlculs, operacions, etc.) indicades pel tutorat.
ELABORACIÓ DE RESPOSTES
TUTORAT: Responc les preguntes inicials del
problema amb els resultats obtinguts i comprovo que siguin reals.
TUTOR: L’ajudo a respondre les preguntes
donant-li pistes (formes alternatives de resposta) i vaig escrivint les respostes que em “dicta”
el tutorat.
REVISIÓ FINAL
TOTS DOS: Comentem les respostes de les següents qüestions: Hem donat resposta a totes les
preguntes del problema? Hi ha algun aspecte que se’ns hagi passat per alt? Quin? Hem seguit la
planificació que havíem consensuat? Quins canvis hi hem fet? Hem elaborat l’argumentació?
Som capaços d’explicar-la als altres? S’entén?
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
TOTS DOS: Resolem l’activitat plantejada o pensem alguna altra pregunta que seria interessant
d’afegir en aquesta situació.
(En)Raonem en parella
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5. FULLS D’AVALUACIÓ INICIAL (DUES MOSTRES PER CICLE)
Nom i cognoms:

Data:
FULL D’AVALUACIÓ INICIAL – CICLE SUPERIOR EP
ABANS DE COMENÇAR... DE QUÈ VA AQUEST PROBLEMA?

Has utilitzat mai una recepta per preparar algun plat? Has comprovat els ingredients i has decidit
les quantitats necessàries? Has cuinat alguna vegada per a moltes persones?
QUÈ ENS DIU EL PROBLEMA?
Una paella per a tota la família
Per celebrar l’arribada de les vacances, la família Fernández es reuneix i gaudeix d’una paella. Els
cuiners són els Fernández, els quals conviden la resta de tiets i cosins. Per preparar la paella segueixen una rexepta per a 6 persones que determina els ingredients següents:

500 grams de carn de pollastre.
2 grans d’all.
200 grams de tomàquet triturat.
350 grams d’arròs.
700 ml de brou de pollastre.
250 grams de calamars.
Uns 10 llagostins.
60 grams de pèsols.
Pebre vermell, safrà i sal.
Aquest estiu es reuniran 25 persones en aquesta celebració. Quines quantitats d’ingredients necessitarem si volem tenir, com a mínim, una ració de paella per a cadascú? I si al final vinguessin 5
persones més, quines quantitats hi hauríem d’afegir?
DADES

PLANIFICACIÓ

RESOLUCIÓ

ELABORACIÓ DE RESPOSTES
REVISIÓ FINAL
Abans d’entregar el full, revisa els diferents apartats i comprova que has escrit correctament i de
manera entenedora tot el procés que has seguit fins arribar a la resposta final.
(En)Raonem en parella
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FULL D’AVALUACIÓ INICIAL – 1r CICLE ESO
ABANS DE COMENÇAR... DE QUÈ VA AQUEST PROBLEMA?

Saps que no tots els tipus de bombeta consumeixen la mateixa quantitat d’electricitat per produir la
mateixa quantitat de llum? Saps que es pot reduir el consum elèctric canviant les bombetes normals per altres més eficients? Tens idea de tot el que gastes durant un any sencer quan generes
llum a casa teva? Saps què és un kwh?
QUÈ ENS DIU EL PROBLEMA?
Una qüestió de bombetes
La vida útil d’una bombeta incandescent –la que produeix llum gràcies a
l’escalfament d’un filament metàl·lic– és de 1000 hores. Les bombetes
incandescents de 100 W costen 1.30 € la unitat.
A l’institut Les Fonts tenen fluorescents a les classes, però encara utilitzen bombetes incandescents als despatxos del professorat i a secretaria.
Estan pensant de substituir-les per altres tipus de bombetes que siguin
més eficaces transformant l’electricitat en llum, com les bombetes fluorescents o les basades en la tecnologia LED. La taula següent ens proporciona informació, que ens
ha ofert un fabricant, sobre les especificacions de les làmpades LED i el seu preu unitari:
Model
Maxi Lux

Potència (potència equivalent)
26 W (100 W)

Vida útil

Preu

6000 hores

10.50 €

En total, haurien d’il·luminar cinc despatxos de professorat, la sala de professors i secretaria. Tenint
en compte que els despatxos ja en tenen prou amb un parell de bombetes i que tant la sala de professors com secretaria són tres vegades més grans que els despatxos, fes una comparació dels
preus considerant la vida útil de cada tipus de bombeta. Quin sistema instal·laries? Quins arguments utilitzaries per defensar l’opció que has escollit?
Però, alerta! L’estalvi no es refereix exclusivament al preu de la bombeta, ja que la major part de la
rebaixa s’obté amb la mínima despesa de l’electricitat. Tenint en compte que una bombeta consumeix electricitat en funció a la seva potència real, en quin percentatge disminuirien els costos associats al consum elèctric si s’opta per la tecnologia LED? Optaries per aquest tipus de bombetes a
casa teva? Per què?
DADES
PLANIFICACIÓ
RESOLUCIÓ

ELABORACIÓ DE RESPOSTES
REVISIÓ FINAL
Abans d’entregar el full, revisa els diferents apartats i comprova que has escrit correctament i de
manera entenedora tot el procés que has seguit fins arribar a la resposta final.
(En)Raonem en parella
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